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YIL : 9

SAYI : 824

FİYATI : 50 Kuruş

Terörden depreme kadar hangi felaketi yaşarsa yaşasın, her seferinde dimdik
ayağa kalkan Van. Bize ev sahipliği yapan Van'ı, ben de gönülden selamlıyorum.
Bahçesaray'ı, Başkale'yi, Çaldıran'ı, Çatak'ı, Edremit'i, Erciş'i, Gevaş'ı, Gürpınar'ı,
İpekyolu'nu, Muradiye'yi, Özalp'ı, Saray'ı, Tuşba'yı selamlıyorum.

Van’da TÜBİTAK ödül
töreni
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) ‘2019
yılı Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13. Ortaokul Öğrencileri
Araştırma Projeleri Van
Bölge Yarışması Sergisi'nin
ödül töreni yapıldı.
Van YYÜ İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde 3
gündür devam eden ve 10
dalda 100 projenin izlenime
sunulduğu serginin ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Van’a geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha
hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit
attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir
güç Türkiye'yi, gencecik fidanların her gün toprağa
düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş
düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir" dedi.
AK Parti tarafından Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, bugün Van'a derman bulmaya geldiklerini
söyledi. Erdoğan, "Her rengi ayrı, her mevsimi ayrı,
her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Van. Kültürüyle, tabiatıyla, gölüyle, türküleriyle tüm dünyaya kucak açan
Van. Güzel insanların şehri Van. Bin yıldır bu ülkenin
doğu sınırlarını bekleyen Van. Terörden depreme
kadar hangi felaketi yaşarsa yaşasın, her seferinde
dimdik ayağa kalkan Van. Bize ev sahipliği yapan
Van'ı, ben de gönülden selamlıyorum. Bahçesaray'ı,
Başkale'yi, Çaldıran'ı, Çatak'ı, Edremit'i, Erciş'i,
Gevaş'ı, Gürpınar'ı, İpekyolu'nu, Muradiye'yi,
Özalp'ı, Saray'ı, Tuşba'yı selamlıyorum. 5’te

töreni, Cengiz Andiç Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi.
Törende bölge sergisine
çağrılan 100 projeden 36’sı
ödüle layık görülürken, Van
ili 8 birincilik, 4 ikincilik ve
6 üçüncülük alarak yine ipi
göğüsleyen il oldu. Yarışmada finale kalan 16 proje,
mayıs ayında Elazığ’da
yapılacak olan Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.
haberi 2’de

Vali Yardımcısı Aslan’a eğitime destek plaketi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) öncülüğünde düzenlenen
‘Eğitim Pratiğimiz ve 2023
Eğitim Vizyonu’ kongresine
destek veren kurum amirlerine
plaket verildi. Van Valiliği ve Van
Büyükşehir Belediyesi adına Vali
Yardımcısı ve Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Vekili
Sinan Aslan’a da teşekkür plaketi
takdim edildi. Kongreye destek
veren kurum amirleri ile Van
YYÜ Senato Salonunda bir araya
gelen YYÜ Rektörü Prof. Dr.

Yeni doğan bebeklerin ilk
hediyeleri Özgökçe’den
Tuşba Belediyesi, yeni
doğan bebeklerin
ihtiyaçlarının giderilmesine
katkı sağlamak ve
ailelerinin mutluluğuna
ortak olmak amacıyla hayata geçirdiği “Hoş Geldin
Bebek, Hoş Geldin Melek”
projesini sürdürüyor.
Tuşba’da bebeğini kucağına

alan ailelerinin ilk
hediyeleri belediyeden
geliyor. Yaklaşık 4 yıl önce
Tuşba Belediyesi tarafından
hayata geçirilen ‘Hoş
Geldin Bebek, Hoş Geldin
Melek’ projesi kapsamında
ilçeye bağlı mahallelerde
yeni doğan bebekler ziyaret
ediliyor.
4’te

Van’da “Önceliğimiz Güven,
Sorumluluğumuz Güvence” programı
Van’da, depremde hazır bir
Türkiye için “Önceliğimiz
Güven, Sorumluluğumuz
Güvence” konulu eğitici
eğitimi programı düzenledi.
İskele Öğretmenevinde
düzenlenen ve iki gün sürecek eğitim programında; deprem, DASK, projenin
eğitime katkısı, doğal afetler
gibi konular anlatılacak.3’te

Peyami Battal, 20 Mart’ta
gerçekleştirilen kongrede 140
bildiri sunulduğunu ve 13 ayrı
oturumda eğitim vizyonunun
tartışıldığını söyledi. Valilik ve
Büyükşehir Belediyesi olarak
üniversitenin programlarına
katılım sağladıklarını anlatan Vali
Yardımcısı ve Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Vekili
Sinan Aslan ise, bu tür programların olumlu neticeler verdiğini
belirterek, üniversite yönetimine
teşekkür etti. 3’te

İranlıların ‘Heftsin’ sofrası Van’da kuruldu
Van’da bu yıl beşincisi düzenlenen Shopping
Fest kapsamında İranlılar için önemli bir yer
tutan ‘Heftsin’ sofrasının maketi kuruldu.
Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir
Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve
Sanayi Odasının katkılarıyla gerçekleştirilecek
'Van Shopping Fest' kapsamında İranlılar
Van’a gelmeye devam ediyor.
1-24 Mart 2019 tarihleri arasında 31 bin 375
İranlı Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Van’a
giriş yaparken, Shopping Fest kapsamında
yapılan etkinlikler ve yüzde 70’e varan indirimler ise devam ediyor.
haberi sayfa 4’te
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Van’da TÜBİTAK ödül töreni
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde
(Van YYÜ) ‘2019 yılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13. Ortaokul
Öğrencileri Araştırma Projeleri Van
Bölge Yarışması Sergisi'nin ödül
töreni yapıldı.
Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde 3 gündür devam eden
ve 10 dalda 100 projenin izlenime
sunulduğu serginin ödül töreni, Cengiz Andiç Kültür Merkezinde
gerçekleştirildi. Törende bölge sergisine çağrılan 100 projeden 36’sı
ödüle layık görülürken, Van ili 8 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük
alarak yine ipi göğüsleyen il oldu.
Yarışmada finale kalan 16 proje,
mayıs ayında Elazığ’da yapılacak
olan Türkiye finaline gitmeye hak
kazandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan törende bir
konuşma yapan Van YYÜ Rektörü
Prof. Dr. Peyami Battal,
TÜBİTAK’ın çok önemli yarışmalar
yaptığını belirtti. Bu tür
yarışmaların sıradan
yarışmalar olmadığını
ifade eden Rektör Battal, “Bu yarışmalar
ülkemizin geleceğe ilişkin attığı önemli
adımlardır. Diğer
taraftan bunlar, gençlerimizin geleceğine ilişkin ufkunu aydınlatan
adımlardır. Bu yarışmalar; ilk olarak liselerde başlamıştı, daha
sonra ortaokullara ve

daha sonra üniversitelere kadar
yaygınlaştı. En önemli kaynak insan
kaynağıdır. İnsan kaynağını doğru
yetiştirmiş ülkeler, dünyaya hakim
oluyorlar.
Bu yüzden insan kaynağımızı doğru
ve düzgün tutmamız lazım.
TÜBİTAK’ın da bu projelerle yapmaya çalıştığı en önemli adımlardan
bir tanesi de budur” dedi.

Çocukların yaptığı çalışmaların
2023 vizyonuna ışık tutacağını dile
getiren İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan Tevke ise, başta proje
geliştiren öğrenciler olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür etti.
TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü
Prof. Dr. Cemil Tunç’un da bir
konuşma yaptığı tören, dereceye
giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Ödül töreni programına
Van YYÜ Rektörü Prof.
Dr. Peyami Battal, Rektör
Yardımcısı. Prof. Dr.
Murat Demirel, İl Milli
Eğitim Müdürü Hasan
Tevke, TÜBİTAK Van
Bölge Koordinatörü Prof.
Dr. Cemil Tunç,
akademisyenler, il milli
eğitim camiası, proje
danışmanları ve öğrenciler
katıldı.

SP Van’da seçime iddialı giriyor
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı
Özay İlhan, 31 yerel seçimlerinin
hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Van’da seçimi kazanmak
adına yola çıktık” dedi.
Bir otelde düzenlenen basın
toplantısında konuşan SP Van İl
Başkanı Özay İlhan, diğer illerde
olduğu gibi Van’da da kazanmak
adına seçime girdiklerini ifade
etti. İlhan, “Vatandaşlarımız üzerinde
oluşturmak istenilen ciddi bir algı söz
konusu. Ya ‘A’ tarafına ya da ‘B’ tarafına
oy vereceksiniz. Hepimiz farkındayız ki
A tarafı kazansa; A tarafına oy verenler
dahi mutlu olmayacak. Çünkü A tarafına
oy verenler; B tarafı kazanmasın diye A
tarafına oy verecek. Aynı şekilde B tarafı
kazansa; B tarafı da mutlu olmayacak.
Çünkü onlarda A tarafı kazanmasın diye
B tarafına oy verecek. Ama SP kazanırsa
Van’daki bütün siyasi partilerin seçmenleri ‘iyi ki SP kazandı’ diyecek ve mutlu
olacaktır” dedi.

Van’da en iyi adaylarla seçime girdiklerini vurgulayan İlhan, “Pazar günü
yapılacak seçimlerde, bütün sandıklar
milletimizin önüne boş gelecektir ve
vatandaşlarımız kendi elleriyle oylarını
kullanıp sandığa atacaklar. Asla bir
yanılgı içine düşmesinler. Van’da en iyi
adaylarla seçime giriyoruz. Bütün diğer
siyasi partilerin adayları da saygındır,
bizim için değerlidir. SP olarak
Türkiye’deki 82 milyonla bir ittifakımız
söz konusudur. Çünkü biz bu ülkede
yaşayan her vatandaşın daha iyi, daha
huzurlu ve daha güzel günlerde yaşaması için, her şeyden önce vatanımızı,

milletimizi, insanlarımızı
sevdiğimiz için seçime giren bir
partiyiz. Van’da seçimleri
kazanacak bir ekiple yola çıktık.
Seçimleri kazandığımız takdirde
de belediyeleri kendimiz yöneteceğiz. Sağdan, soldan, oradan buradan talimatlı belediye
yönetilmez. Kim bu niyetle yola
çıkıyorsa onlara tavsiyemiz; memleketinizi Allah rızası için sevin ve Allah
rızası için yönetin. Bu anlamda pazar
günü yapılacak olan seçimlerin ilimize,
ülkemize, milletimize, insanlığa ve tüm
İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
SP Van Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Fethullah Erbaş, Tuşba Belediye
Başkan Adayı Tarık Cerlet, İpekyolu
Belediye Başkan Adayı Asena Türkoğlu
Ateş ve Edremit Belediye Başkan Adayı
İdris Aksona’nın birer konuşması ile
devam eden program, soru cevap
bölümüyle sona erdi.

Gülaçar: “Bu şehri beraber kalkındıracağız”
AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Ey gençler.
Cumhurbaşkanımızın sizlere açık çağrısı
var, gelin bu kutlu yürüyüşte beraber
yürüyelim ve şehirlerimizi beraber
kalkındıralım" dedi. AK Parti MKYK
Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri
Gülaçar öncülüğünde AK Parti’liler
sabahın erken saatlerinde Tuşba ilçesinde
ziyaretlere başladı. Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Necdet Takva ile beraber
Tuşba ilçesine bağlı Göllü, Güveçli,
Yeşilsu, Dağönü, Özyurt ve Ağartı mahallerinde yerel seçimlere yönelik ziyaretler
gerçekleştiren Milletvekili Gülaçar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada
konuşan Gülaçar, bu seçimin Van adına bir
milat olduğunu belirterek, “Yakın
büyükşehir komşularımız mega projeleri

konuşurken, hala şehrimiz yol veya altyapı
problemlerini konuşuyor. Çünkü belediye
işini bilmeyenler yıllarca koltuk eskitti.
Şimdi Van için önemli bir seçim geldi.
Büyükşehir için yarışan Necdet Takva
kardeşimizin en büyük referansı, Van
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyken yaptığı onlarca değerli işlerdir. Yakın zamanda
kendisi büyükşehire ve 13 ilçeye yönelik
projelerini de sizlere anlattı. Kıymetli
hemşehrilerim, bu projeler Van’ımızı hak
ettiği noktaya getirecek olan değerli adımlardan yalnızca bir kaçıdır. Ey gençler.
Cumhurbaşkanımızın sizlere bir çağrısı
var. Siz eli öpülesi gençlerimizi yanında
yürümeye ve birlikte şehirlerimizi yönetmeye davet ediyor. Sizlerde elinizi taşın altına koyun ve ‘memleketim, şehrim bana
emanet’ diyerek bizimle birlikte bu yolda

yürüyün. Eli öpülesi annelerimize de buradan sesleniyorum, sizler çocuklarınızın
geleceğine oy vereceksiniz ve hatta torunlarınızın. İstihdama, istikrara ve güven ortamına evet derken, ayrımcılığa, özü çürük
düşüncelere de hayır deyin” dedi. Mahalle
ziyaretlerinin ardından ev toplantılara
katılan Gülaçar; CHP Meclis Üyesi Levent
Üzümcü’nün Denizli’de bir kaza sonucu
vefat eden Ramazan Akbaş ile ilgili yaptığı
açıklamaya da sert tepki göstererek,
“Özgürlükten dem vurarak yaptıkları
ahlaksızlıkları meşrulaştırmaya çalışan bu
gafiller, utanmadan bir de toplumun değerleri ve değerlileriyle dalga geçmeye cüret
ediyorlar. 31 Mart’ta yine bu milletten
sağlam bir şamar yediklerinde, şımarıklıklarına da son vereceklerdir” ifadelerinde
bulundu.
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Doğu illeri için buzlanma ve
çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü,
doğu illeri için buzlanma ve çığ
uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge
genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık
yağmur ve yükseklerde kar yağışlı
geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece
saatlerinde buzlanma ve don olayı
ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi
bekleniyor. Hava sıcaklıklarında
önemli bir değişiklik olmayacağı
tahmin ediliyor. Rüzgâr genellikle

güneydoğudan hafif, ara sıra orta
kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 2, Muş’ta 4, Bitlis’te 0
ve Hakkâri’de 1 derece olarak
ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 8, Bitlis’te
3, Hakkâri’de 4 ve Muş’ta 7 derece
olması beklenmektedir. Bölgemiz
genelinde buzlanma olayı ve yüksek
kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı vatandaşların ve yetkililerin
dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Tümgeneral İlbaş'tan Kaymakam
Türkmen'e ziyaret
Van Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanı Tümgeneral Hacı
İlbaş, Çatak Kaymakamı ve
Belediye Başkanvekili Hamza
Türkmen’i makamında ziyaret
etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak
üzere Çatak'a gelen Tümgeneral
Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay
Levent Akay, Kaymakam Türkmen’i
makamında ziyaret etti. Kaymakam
Türkmen, yapılan ziyaretten duy-

duğu memnuniyeti dile getirerek,
bölgeye ait ceviz ağacından yapılan
saati Tümgeneral Hacı İlbaş’a
hediye ederken, İlbaş ise Kaymakam
Türkmen’e plaket verdi.

Van’da sigara kaçakçılığı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince
yapılan çalışmalar
sonucunda 2 bin 934
paket kaçak sigara ele
geçirildi.
Erciş İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Aşağı Kozluca
Mahallesi sınırlarında
icra edilen yol emniyet ve kontrol
faaliyeti esnasında, şüphe üzerine
durdurulan hafif ticari araçta arama
yapıldı. Arama neticesinde, koltukların altına oluşturulmuş gizli
bölmede bin 800 paket kaçak sigara
ele geçirildi. Başkale ilçesinde ise
iki farklı araçta yapılan aramada bin

44, Gevaş ilçesinde de bir araçta
yapılan aramada 90 paket olmak
üzere toplam 2 bin 934 paket kaçak
sigara ele geçirildi.
Meydana gelen olaylarla ilgili
olarak biri İran uyruklu olmak üzere
17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayakkabı astarında ve cips
poşetinde uyuşturucu çıktı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı astarında ve cisp
poşetinde uyuşturucu madde ele

geçirildi.
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde
bulunan Balaban yol kontrol ve arama noktasından
yaya olarak geçmeye
çalışan şahsı şüphe üzerine
durdurdu. Yapılan aramada, şahsın ayakkabısının
astarının altına gizlenmiş
vaziyette 59 gram eroin ele
geçirdi.
Aynı noktada devam eden
yol emniyet ve kontrol
faaliyeti esnasında durdurulan özel bir firmaya ait
yolcu otobüsünde seyahat
eden yolcunun oturduğu
koltuğun ön cebindeki cips
poşeti içerisinde de 16
gram metamfetamin ele
geçirildi.
İki şüpheli şahıs gözaltına
alındı.
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Vali Yardımcısı Aslan’a eğitime destek plaketi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) öncülüğünde düzenlenen
‘Eğitim Pratiğimiz ve 2023
Eğitim Vizyonu’ kongresine
destek veren kurum amirlerine
plaket verildi.
Van Valiliği ve Van Büyükşehir
Belediyesi adına Vali Yardımcısı
ve Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Vekili Sinan Aslan’a da
teşekkür plaketi takdim edildi.
Kongreye destek veren kurum
amirleri ile Van YYÜ Senato Salonunda bir araya gelen YYÜ
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,
20 Mart’ta gerçekleştirilen kongrede 140 bildiri sunulduğunu ve
13 ayrı oturumda eğitim vizyonunun tartışıldığını söyledi.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi
olarak üniversitenin programlarına katılım sağladıklarını anlatan Vali Yardımcısı ve Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Vekili
Sinan Aslan ise, bu tür programların olumlu neticeler verdiğini
belirterek, üniversite yönetimine
teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kongreye
desteklerinden dolayı kurum
amirlerine tek tek teşekkür eden
Rektör Battal, kurum temsilcilerinin plaketlerini takdim etti.
Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve
beraberindekiler daha sonra YYÜ
Teknokent Genel Müdürü Necat

Görentaş’ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalarla ilgili
bilgi aldı.
Programa Edremit Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Atıf
Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili
Cemil Öztürk, Tuşba Belediye
Başkanı Fevzi Özgökçe, Kültür
ve Turizm İl Müdürü Muzaffer
Aktuğ ve Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (DAKA)
Genel Sekreteri Halil İbrahim
Güray katıldı.

Van’da “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” programı
Van’da, depremde hazır bir
Türkiye için “Önceliğimiz Güven,
Sorumluluğumuz Güvence”
konulu eğitici eğitimi programı
düzenledi.
İskele Öğretmenevinde düzenlenen ve iki gün sürecek eğitim programında; deprem, DASK,
projenin eğitime katkısı, doğal
afetler gibi konular anlatılacak. İl
Milli Eğitim Müdürü Hasan
Tevke, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü M. Şirin Atlı, Eğitim-BirSen Van Şube Başkanı M. Ali
Uca, DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk, Prof. Dr. Şerif Barış,
Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü,
Uzman Psikolog Esra Savaşan,
Klinik Psikolog/Psikodramist
İnanç Sümbüloğlu ve sınıf öğretmenlerin katılımı ile başlayan
programda, özellikle yakın tarihte
yaşanan Van depremi konusu
işlenirken, depremden önce alınması gereken tedbirler, deprem
esnasında yapılması gerekenler,

Van’da 4-12 yaş arası
çocuklar, Aslan ve Rafadan
Tayfa müzikaliyle keyifli
zaman geçirdi.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı
olan çocukları kültürel
etkinliklerle buluşturuyor.
Van Devlet Tiyatrosunun salonunda İl Milli Eğitim
Şube Müdürü M. Şirin Atlı,
Van İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı
tiyatro gösterisinde sergile-

deprem gibi afet olaylarının insanda yer açtığı psikolojik travmalar ve DASK gibi konuların ele
alınacağı belirtildi.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim
Müdürü Hasan Tevke, 1999
yılında yaşanan Kocaeli depremi
ve 2011 yılında Van’da yaşanan
büyük depremlere değinerek, deprem kuşağında bulunan

Türkiye’nin her zaman bu tür felaketlere hazır olması gerektiğini
söyledi.
Deprem gibi hadiselerin yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin
alınmasının can ve mal kaybı
açısından önemli olduğunu dile
getiren Tevke, bu tür eğitimlerin
işlenmesinin gerektiğine işaret
etti.
DASK Genel Sekreteri Serpil

Çocukların tiyatro keyfi

Öztürk ise, Van depreminde ortaya çıkan tablonun, depreme
karşı hazırlıklı olmak, projenin
önemi ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgiler verdi. Projenin temel hedefinin depremin
bir doğa olayı olduğu gerçeğini
çocuklara aktarmak olduğunu belirten Öztürk, “Temel hedef, depremin yol açabileceği zararları
azaltabileceğimiz konusunda
çocukları bilinçlendirmektir. Tüm
bu bilinçlendirme çalışmaları
dahilinde öğrencileri DASK
hakkında bilgilendirmek, depremin yol açabileceği zararlara
karşı alabileceğimiz en önemli
maddi önlem olan zorunlu deprem sigortası konusu oldukça
önemlidir. Hazırlanan eğitim
içerikleri öğrencilere 5 ayrı
sunum olarak aktarılacaktır.
Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Eğitim programı, daha sonra
değişik konularla devam etti.

nen oyunlar, çocuklar
tarafından keyifle izlendi.
Çocukların ve gençlerin
kültürel ve sosyal alanda
gelişimlerini sağlamak
için çeşitli etkinlikler
gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Şube
Müdürü M. Şirin Atlı, tiyatro gösterisinin de bu
etkinliklerden biri
olduğunu söyledi.
Aslan ve Rafadan Tayfa
müzikaliyle çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince
yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram
metamfetamin ele geçirildi.
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma
Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan
karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol ve arama noktasından durdurulan özel bir
firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın da eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ele geçirildi.
Meydana gelen olaylarla ilgili olarak iki
şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Van’da 56 kaçak
göçmen yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 56 kaçak göçmen yakalandı.
Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol
Komutanlığınca icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında, Albayrak Mahallesi
sınırlarında şüpheli bir grup insanın yaya olarak
arazide hareket tespit edildi. Yaptığı müdahale
sonucunda; 39 Afganistan, 11 Pakistan uyruklu
olmak üzere toplam 50 yabancı uyruklu göçmen
yakalandı. Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş
karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve
kontrol uygulaması esnasında ise durdurulan bir
ticari taksi içerisinde 6 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından
ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi
Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine
teslim edildi.

AK Parti’li İrfan
Kartal’dan esnaf ziyareti
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gürpınar
ilçesinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.
Seçim kapsamında gece gündüz çalışmalarını
sürdüren İrfan Kartal, Gürpınar’da esnafı ziyaret
etti. Ziyaretinde büyük ilgi gören ve seçimler için
destek isteyen Kartal, “Esnafımız kimin yanındaysa; o güçlüdür, o kazanır. Bugün gördük ki esnafımız bizim yanımızda, hizmetten yana ve
bizler 31 Mart günü hem Gürpınar’da hem de
Van’da zafere ulaşacağız” dedi. Esnafın talep ve
isteklerini yerinde dinleyen Kartal, yanına gelen
herkesle kucaklaşıp, fotoğraf çektirmeyi de ihmal
etmedi. Gürpınar esnafından destek sözü alan
Kartal, herkese teker teker teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.
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İranlıların ‘Heftsin’ sofrası Van’da kuruldu
Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının
katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' kapsamında
İranlılar Van’a gelmeye devam ediyor.
Van’da bu yıl beşincisi düzenlenen
Shopping Fest kapsamında İranlılar
için önemli bir yer tutan ‘Heftsin’
sofrasının maketi kuruldu.
Van Valiliği himayesinde Van
Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
Belediyesi, Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (DAKA) ve Van Ticaret ve
Sanayi Odasının katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Van Shopping Fest' kapsamında İranlılar Van’a gelmeye
devam ediyor.
1-24 Mart 2019 tarihleri arasında 31
bin 375 İranlı Kapıköy Gümrük
Kapısı’ndan Van’a giriş yaparken,

Bahçesaray yolunda karla mücadele

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını
tamamladı
Geçtiğimiz hafta sonu Doğu
Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar
yağışı ve fırtına hayatı olumsuz

yönde etkilerken, 3
gün önce fırtına ve
tipi sonucu kapanan
Van-Bahçesaray yolu
aynı gün tek şeritten
ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge
Müdürlüğü 111. Şube
Şefliğine bağlı
Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun
fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi
sonucu bölgede 3 günden buya yol
genişletme çalışması yürüttü.
1 kar savurma aracı, 4 greyder ve 2
kepçe ile çalışma yürütene kipler,
bu gün öğlen saatlerinde yaklaşık
30 kilometrelik yolu genişletilerek
çalışmalarını tamamlandı.

Karda 2 kilometre branda üzerinde
sürüklenerek kurtarıldı
Van’ın Başkale ilçesine bağlı 20 km
uzaklıktaki Çaldıran mezrasında iç
kanama geçiren güvenlik kurucusu 2
kilometre branda üzerinde taşınarak
kurtarıldı. Van’ın Başkale ilçesine
bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan
Birifkan Mahallesi Çaldıran
mezrasında iç kanama geçiren
güvenlik kurucusu Bereket Durmaz,
10 kişi eşliğinde branda üzerinde 2
kilometre yola yakın köye taşındı.
112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Durmaz,
Yüksekova Devlet Hastanesine

kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durmaz’ın kardeşi Zakir Durmaz,
yaptığı açıklamada, “Yollarımız 3
gündür yoğun kar yağışı nedeniyle
kapalıydı, 2 kilometre boyunca
sürükledik. Hasta olan abim Bereket
Durmaz’ı zor şartlar altında branda
üzerinde aşağı köyünde bekleyen
ambulansın yanına, kar üzerinde
sürükleyerek götürdük. Yollarımız
sürekli kapalı, taşımalı öğrencilerimiz eğitimlerinde geri kaldı. Yetkililerin bu duruma el atmasını
istiyoruz.” dedi.

Shopping Fest kapsamında yapılan
etkinlikler ve yüzde 70’e varan indirimler ise devam ediyor.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’ı
geçen kentte, İranlılar için Heftsin geleneği de yaşatılıyor.
Kentin en işlek caddelerinden biri
olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki
Park AVM girişine kurulan ve İranlılar için önemli bir yeri olan ‘Heftsin’
sofrasının maketi ise yerli ve yabancı

vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
‘Heftsin’ sofrasında baş harfleri ‘S’ ile
başlayan yedi ürün bulunurken, bunlar ise:
“Sib (elma), sebze (çim), sumak, sir
(sarımsak), sikke (para), sinced
(iğde), semenu (bir tür helva) ile
Kur’an-ı Kerim veya Hafız Divanı,
bir ayna, birkaç yumurta ve bir akvaryumdan oluşmaktadır.”

Yeni doğan bebeklerin ilk hediyeleri Özgökçe’den

Tuşba Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesine
katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla hayata
geçirdiği “Hoş Geldin Bebek, Hoş
Geldin Melek” projesini sürdürüyor.
Tuşba’da bebeğini kucağına alan
ailelerinin ilk hediyeleri belediyeden
geliyor. Yaklaşık 4 yıl önce Tuşba
Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin
Melek’ projesi kapsamında ilçeye
bağlı mahallelerde yeni doğan bebekler ziyaret ediliyor. Proje
çerçevesinde Tuşba Belediye

Başkanı Fevzi
Özgökçe ve beraberindekiler, bebek
sahibi olan ailelere
ihtiyaçları doğrultusunda hediyeler
veriyor.
Ziyaret edilen bebekleri kucağına alan
Başkan Özgökçe,
miniklerin kulağına
ezanı okuyarak dua
ediyor.
İHA muhabirine konuşan Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe,
belediye olarak 2014 yılından
bugüne kadar dünyaya
gözünü açan bebekleri ziyaret ederek, ailelerini
tebrik ettiklerini belirtti.
Başkan Özgökçe, “Bugün
de burada İslamın bir şiarı
olan bu güzel dini vecibemizi yerine getirdik. ‘Hoş
Geldin Bebek, Hoş Geldin
Melek’ projesi kapsamında
ziyaret ettiğimiz ailelerim-

izin dünyaya yeni gelen bebeklerinin
kulaklarına ezanı okuyoruz. İnanıyoruz bu melekler dünyaya gelirken,
anne ve babaları tarafından en güzel
şekilde yetiştirip insanlığa hizmetkar
ederler. Belediye olarak da her
zaman yanlarındayız. Özellikle
çocuklarımızın iyi yetişmesi için
hizmetinizdeyiz. Bu bebek
büyüdüğü zaman da sünnetini yine
biz gerçekleştireceğiz” dedi.
Daha önce böyle bir hizmetle
karşılaşmadıklarını ifade eden aileler
ise hizmetlerinden dolayı Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’ye
teşekkür etti.

Jandarmadan nefes kesen operasyon
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları
sonucunda takibe alınan araçta 107
kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM
Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince
yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların Van il
merkezinde uyuşturucu madde sevkıyatı yapacakları bilgisi elde edildi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kullandığı aracı yakın takibe aldı. Yapılan
operasyon neticesinde, Tuşba ilçesi
sınırlarında durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Alem’
ile ‘Barut’un da katılımıyla yapılan
aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan çuvallar içerisinde 107 kilo 207
gram eroin ele geçirildi. E.Ö. ve Y.A.
isimli şahıslar suçüstü yakalanarak
gözaltına alınırken, işlemlerinin
devam ettiği bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’a geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha
hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin
cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir
daha hiçbir güç Türkiye'yi, gencecik fidanların her
gün toprağa düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere
ateş üstüne ateş düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir" dedi.
AK Parti tarafından Van Beşyol Meydanı'nda
düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, bugün Van'a derman bulmaya
geldiklerini söyledi. Erdoğan, "Her rengi ayrı, her
mevsimi ayrı, her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Van.
Kültürüyle, tabiatıyla, gölüyle, türküleriyle tüm
dünyaya kucak açan Van. Güzel insanların şehri
Van. Bin yıldır bu ülkenin doğu sınırlarını
bekleyen Van. Terörden depreme kadar hangi felaketi yaşarsa yaşasın, her seferinde dimdik ayağa
kalkan Van. Bize ev sahipliği yapan Van'ı, ben de
gönülden selamlıyorum. Bahçesaray'ı, Başkale'yi,
Çaldıran'ı, Çatak'ı, Edremit'i, Erciş'i, Gevaş'ı, Gürpınar'ı, İpekyolu'nu, Muradiye'yi, Özalp'ı, Saray'ı,
Tuşba'yı selamlıyorum. Şu meydandaki muhabbete, heyecana bak. Van bugün bambaşka. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı
kardeşlerimin aşkını gördüm. Size yetişmek
için onlarla çok fazla çay sohbeti yapamadım. Şimdi bu meydandaki kardeşlik,
bizim en büyük moral kaynağımız" dedi.
"Birileri yıllarca aramıza nifak
sokmaya çalıştı"
"Vanlılar aramıza kimseyi sokmadık, sokmayız" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
"Bizim aramıza kalpten kalbe giden yolu, bu
şehir için kalbi aşkla çarpanlar görebilir. Birileri yıllarca aramıza nifak sokmaya çalıştı.
Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diyerek
bölmeye, kavga etmeye çalıştılar. Bu uğurda
nice gençler toprağa düştü. Sonuçta gördük
ki bunların hepsi de ülkemiz üzerinde
hesapları olanların oyunlarından ibarettir.
Van deprem yıkıntılarının altında inlerken
bile, bunlar senaryolarını sahnelemenin
peşindeydiler. Biz devletin, hükümetin tüm
imkanlarını kullanarak Van'ı ayağa
kaldırırken, bunlarda yapılan işleri engellemenin gayreti içindeydi. Depremin olduğu
gece Van'a geldim. Bu terör örgütünün
arkasındakiler neredeydi? Onların böyle bir
dertleri var mı? Ama biz dertliydik. Biz size
aşıktık. Onun için bakanlarımla buraya
geldim. Ve kardeşlerim bütün buradaki
gayretimizle Van'ı biz kendi haline bırakamayız."
Terör örgütüne tepki
Çukur eylemlerini hatırlatan Erdoğan, "Bundan 3-4 yıl önce benzer işlere kalkıştılar.
Mahallelerimizi birbirinden ayırmak için
çukurlar kazdılar. Bitişik evleri içinden
tünellerle birbirlerine bağladılar. Tüneller
açtılar. İnsanlarımızın evlerine, mahremlerine
girdiler. Masum insanların kanı aksın da, onların
üzerinde propaganda yapalım diye kundaktaki
çocuktan bir fani olmuş yaşlılarımıza kadar
herkesi kullandılar. Herkesi istismar ettiler. Van bu
vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1995 yılında Gürpınar'da mezrayı basıp 12 kişiyi hunharca bunlar
öldürdü. 1996 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde
yol kesip 2 masum vatandaşımızı bunlar katlettiler. 1998 yılında lise öğrencilerini taşıyan servis
aracına bombalı saldırıyı bunlar yaptı. Tıpkı diğer
şehirlerimizde olduğu gibi, Van'da da anaları ağlatan, çocukları yetim öksüz bırakan hep bunlar
oldu. Hala aynı alçaklığı yapmanın peşindeler.
Şayet bu teröristleri inlerinden kıstırıp yok etmiş
olmazsak, her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde
masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır
ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getiremezsek, yaşattıkları acılarla baharımızı kışa çevirecekler. Niye Cudi'ye, Gabar'a,
Tendürek'e, Kandil'e girdik. Halkımı rahatsız
etmesinler diye. 13-14-15 yaşındaki kızlarımızı
Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesinin önünde ağlayan analar,
benim Kürt annelerim değil mi? Bunlar
Başbakanlığımda bana geldiler. Beni ziyaret ettiler. Dertlerini anlattılar. Biz de bunları adım
adım takip ettik, elhamdülillah o günler geride

kaldı" ifadelerini kullandı.
"Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan kurtardık"
"Tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin de hak
ve özgürlükler konusundaki sorunları çözmek için
çok çalıştık" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hiç kimsenin daha önce adını bile anmadığı reformları her türlü riski göze alarak hayata
geçirdik. CHP zihniyetinin kangrene çevirdiği pek
çok meselemizi yola koyduk. Şimdi eksiklikler
yok mu var. Bunları da inşallah önümüzdeki
dönem gidereceğiz. Şehrimizde üretimi, turizmi
geliştirecek adımları da atacağız. Ülkemiz
demokrasisini yasaklardan, baskılardan kurtardık.
Türkiye'de kim derse ki hak ve özgürlükler kısıtlanıyor, bunlar doğru değil. Kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla
beraber cezaevlerine gidip kendi dillerinde
konuşuyorlar mı? Hak ve özgürlüklerinin kullanımı hususunda dünyanın her yerinde olduğu
gibi burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir.
Türkiye bir hukuk devletidir. herkes için hak
arama yolu sonuna kadar açıktır. Buna rağmen
hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa,

ben buradayım. Artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği bir olgunluk seviyesine
gelmiştir. Yalanlar, iftiralar, karalama kampanyaları sizi yanıltmasın. İstismarcılar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Siz gözünüzün
gördüğüne bakın. İşte burada, Van'dan ilan ediyorum. Tüm Türkiye bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç
Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir
ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç
Türkiye'yi, devletinin vatandaşlarını tehdit olarak
gördüğü bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha
hiçbir güç Türkiye'yi, ekonomide, altyapıda
yatırımlarda geldiği seviyesinin gerisine götüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi, gencecik fidanların her gün toprağa düştüğü, anaların
ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştüğü bir
ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç
Türkiye'yi, herkesin bir birine şüphe ile, kem
gözle, husumetle baktığı, birbirinden şüphe ettiği
bir ülke haline getiremeyecektir. Bundan sonra
Türkiye sadece birliği konuşacak, beraberliği
konuşacak, kardeşliği konuşacak. Biz bir birbirimizi bundan sonra ne Türk, Kürt, Alevi, Sünni
olduğu için değil, bir birimizi sadece Allah için
seveceğiz. Bundan başkası olabilir mi? Bundan
daha güzeli olabilir mi? Biz yaratılanı Yaradan'dan
ötürü sevdik. Bundan sonra da sevmeye devam
edeceğiz. Türkiye'de 81 ilin birlikte ülkemizi 2013
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çok iyi bir noktaya geldik. Geçmişte hastane
hedefine nasıl ulaştıracağı tartışılacak. Yatırımlar,
kapılarının önünde perişan olanlar, bugün Avrupa
istihdamlar tartışılacak. Bölgesinin ve dünyanın
ülkelerinden daha iyi seviyede sağlık hizmeti
yükselen yıldızı bir ülkenin vatandaşı olma
alıyor. Amerika'nın başaramadığı sağlık reforsevinci konuşulacak."
"Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara munu biz 15 yıldır bilfiil uyguluyoruz ve sürekli
yol açanlar, 31 Mart'ta karşımıza çıkan ittifakı geliştiriyoruz. Toplu konutta Van'a çok ciddi
kuranlardır"
yatırımlar yaptık. Depremden sonra Van'ın önemli
bir bölümünü inşa ettik. 25 bin konut, bunu biz
31 Mart seçimlerine de değinen Erdoğan, seçimyaptık. Van şartlarında 150 bin nüfuslu yeni bir
lerin çok önemli olduğunu belirterek, "31 Mart'ta
şehir demek. Bunu biz kurduk. Bu arkasında
sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmaybölücü terör örgütünün oldukları, burada
acak. Aynı zamanda evlatlarımıza nasıl bir ülke
belediyeyi yönetmediler mi? Ne yaptılar. Van'ın
bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin
kalkınmasına vurduğu darbelerle, milletimize çek- suyu bile yoktu. Bu suyu biz getirdik. Bu görev
devletin değil, su işi belediyelerinin işi. İstantirdiği eziyetlerle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla böyle bir geleceğe ulaşamayız. Türkiye'nin bul'da büyükşehir belediye başkanıyken, biliyorsunuz CHP'den devralmıştım. 140 kilometreden
bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar, 31
İstanbul'a su getirdim. 180 kilometreden Anadolu
Mart'ta karşımıza çıkan ittifakı kuranlardır. Bunyakasına suyu getirdim. 2040 yılına kadar İstanların kim olduğunu biliyorsunuz. CHP, HDP,
sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama ken- bul'un su sıkıntısı yok. Van'da da bunu yaptık"
dedi.
disinin saadetle alakası olmayan parti. Bitmiş,
"Terör örgütü, sizleri hizmetlerden mahrum
tükenmiş bunlar. Bunlar öyle bir ittifak ki perde
etmek için çok uğraştı"
arkasında liste pazarlığı yapanlar, milletin
Van'ın coğrafyasının çok zorlu bir şehir olduğunu
karşısında bir araya gelemiyorlar. Öyle bir ittifak
söyleyen Erdoğan, "Bahçesaray yılın önemli bir
ki Van'da başka, İstanbul'da başka, Diyarbakır'da
başka, Ankara başka konuşuyor, başka bölümünde ulaşılamayan bir durumdaydı. Şimdi
Bahçesaray'a iki yol var. Yaz kış demeden Bahçedavranıyor, başka hareket ediyorlar.
saray'da yaşayan kardeşlerimiz Van'a gidip gelsin.
Bu öyle bir ittifak ki tıpkı bukalemun
Diğer ilçelerimizde de benzer sorunlar var. Bitirip
gibi doğuda başka batıda başka kılığa
hizmete aldığımız, hala inşaatı devam eden ve
giriyorlar. Bu öyle bir ittifak ki
yeni yapacağımız yollarla Van'ın ulaşılamayan
Kandil'den Pensilvanya'ya kadar
hiçbir yerini bırakmadık, bırakmıyoruz. Tabi bu
herkesin desteğini alıyor. Ama bunu
bir tek partilerin başındakiler kabul et- yolların inşaatlarının bir kısmının uzun sürmesinin
sebebi terör. Bunlar hain, bunlar vatan haini, bunmiyor. Öyle bir ittifak ki, ülkenin ve
milletin geleceği için geliştirdikleri tek lar millet düşmanı. Pek çok yerde şantiyeleri
basıp, araçları yakan, işçileri öldüren, müteahhitbir projeleri, söyledikleri tek bir sözleri tehdit eden terör örgütü, sizleri bu hizmetlerleri yok. Sadece yıkmayı vaat ediyorden mahrum etmek için çok uğraştı. Bize sadece
lar. Bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa
ekibi lazım. Biz yıkmaya değil inşa et- zaman kaybettirdiler. Sizlere hizmet getirme,
yatırım yapma azmimizi kıramadılar. Havalimeye talibiz. 17 yıldır ülkemizi
manının yenilenmesinden feribotlara, restorasyonhizmetlerle nasıl donattıysak,
lara kadar her alanda Van'ın turizm potansiyelini
dünyanın en iyi 10 ülkesi olmak için
sizlerden destek bekliyoruz. Birlikte ülkem- geliştirecek adımları attık. İnşa ettiğimiz barajlarla
izi şaha kaldırmak için irademize ve sandık- çiftçilerimize, üreticilerimizle verdiğimiz desteklerle Van'ın topraklarında bereketi arttırdık"
lara sahip çıkmanızı istiyorum" diye
ifadelerini kullandı.
konuştu. "31 Mart'ta şehrine ve ülkene
Erdoğan'dan üreticilere müjde
sahip çıkmaya hazır mısın Van" diye soran
Küçükbaş hayvancılık konusunda bir müjde veren
Erdoğan, şöyle konuştu: "31 Mart'ta senin
Erdoğan, "Şimdi buradan küçükbaş hayvan
iradeni pazarlık masasına sürenlere dersyetiştiricilerimize bir müjde vermek istiyorum.
lerini vermeye hazır mısın Van? 31 Mart isKüçükbaş hayvancılığını teşvik etmek için
tiklaline ve istikbaline sahip çıkmaya hazır
herkese yeni bir küçükbaş hayvan projesi adıyla
mısın? Demokrasine, kalkınmaya yeni bir
yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz.
dönemin kapılarını aralamaya hazır mısın?
Küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira
Maşallah. Bu ne güzellik, bu ne coşku.
destek ödemesi yapılıyor. Buna ilaveten
Hanım kardeşlerime bir şey söyleyeceğim.
önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklarKale içeriden fethedilir. Bu kaleyi siz
dan damızlık olanlar için 100 lira destekleme
fethedeceksiniz. Var mıyız? Buna hazır
ödemesi yapmaya başlayacağız. Çalışmalarla 32
mıyız? Gençler siz de hazır mısınız? Allah'ın izniyle 31 Mart'ın gecesini çok yakın- milyonu bile bulmayan küçükbaş hayvan varlığımızı 46 milyonun üzerine çıkardık. Bu prodan takip edeceğim. Vanlıyam, şanlıyam,
jeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona
özüm sözüm hep birdir. Ben bu yurda
yükseltmektir. Bir başka ifadeyle ülkemizde kişi
bağlıyam. Evet özü sözü bir Vanlılara bu yakışır.
başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini
Biz Van'ı sadece aşkla sevmekte kalmadık, eşi
hedefliyoruz. Şimdiden yeni teşvik programlarının
benzeri görülmemiş yatırımlar da yaptık."
Kılıçdaroğlu'na tepki
hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Van Valiliğini ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17
eden Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.
yıldır ne yaptınız" dediği konuşmayı izlettiren
Ergdoğan, yapılan hizmetleri tek tek anlattı. Erdoğan, "Birileri laf olsun diye
konuşuyor, ben size sadece konuşmayacağız. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür
kalır eseri', ben size delillerle konuşacağım. Bu bay Kemal akşam yalan sabah
yalan. Bakın size sadece Van'da yapılanların bir kısmını gösterdim. Gerçekleri
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konuşuyorum. Bizim Van'a 17 yılda yaptıklarımızın tutarı, Bay Kemal resmi
rakam veriyorum. Yalanlarınla tescillisin.
İmtiyaz Sahibi
27 katrilyon yatırım yaptık Van'a.
Mehtap AKARSU
Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette,
ulaşımda, enerjide, tarımda yaptığımız
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
yatırımlar. Evlatlarımız en iyi eğitimi
Nihat AKARSU
alsın diye şehrimizi okullarla donattık.
Şehrimizde üniversitenin geliştirilmesinDizgi ve Baskı
den gençlik merkezine, spor salonlarına
KERİM OFSET & MATBAACILIK
millet bahçelerimizde vatandaşlarımız
huzur içinde vakit geçirsin diye yaptık,
Çarşı İçi PTT Yanı Bahçesaray
yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en
Telefon : (0 432) 751 24 24
iyi ilerleme gösterdiği sağlıkta, Van'da da
e-mail: bahcesaraysesi@hotmail.com

Bahçesaray Sesi Gazetesi
Yerel Süreli Yayın

136 karateci madalya için ter döktü
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü tarafından 136
sporcunun katılımıyla Van’da
yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi
Karate Yarı Final Yarışmaları sona
erdi.
Spor Genel Müdürlüğü koordinesinde sporun yaygınlaştırılması ve
alt yapı sağlanması gibi hedefler
doğrultusunda başlatılan ve bu yıl da
Van’ın ev sahipliğini yaptığı
Tunceli, Diyarbakır, Kilis, Bingöl,
Van, Muş, Malatya, Gaziantep,
Adıyaman, Şanlıurfa, Batman ve
Elazığ illerinden 79’u erkek ve 57’si
kız sporcunun katılım sağladığı
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı
Final Müsabakaları, 23-24 Mart
2019 tarihleri arasında Nur Tatar
Spor Salonunda yapıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç,
Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir,
Karate İl Temsilcisi Nurettin Tekin,
Karate Federasyonundan gelen baş
hakem, yan hakem ile gözlemci
heyetinin de katıldığı yarışmalar,
çekişmeli anlara sahne oldu.
Müsabakalarda Van adına katılan
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
sporcuları, farklı kategorilerde 2 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük, 2
dördüncülük ve 2 beşincilik
madalyasının sahibi oldular.
Burada konuşan Van Gençlik ve
Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı
duydukları memnuniyeti dile getir-

erek, “İki gün boyunca farklı kategorilerde illeri adına tatemiye
çıkarak müsabakalara katılacak olan
bütün sporcularımıza şimdiden
başarılar diliyor. Bu müsabakalara
katkı sağlayan tüm illerimizi ve
sporcularımızı şimdiden elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor,
başta hakemlerimiz olmak üzere
antrenörlerimize ve emeği geçen
herkese ilimiz adına teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Yarı
Final Müsabakaları, dereceye giren
sporculara madalya ve sertifikalarının verilmesinin ardından
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KYK'LI ÖĞRENCİLERİMİZ İLİMİZE 2 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDIRDILAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve
Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat
Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi yarışmasında il birincisi olarak, Ankara’da yapılan Türkiye
Finallerinde ilimize iki birincilik
kazandıran; Van Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü yurtlarında barınan iki kız
öğrenciye, Gençlik ve Spor İl Müdürü
Nevzat İnanç tarafından tablet hediye
edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve
Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat
Vakfı’nın Türkiye geneli ortaklaşa
düzenlediği ve ilk başvuruda 39 bin
660 kişinin başvurduğu “KYK’lı
Gençler Osmanlıca Yarışıyor” yarışmasının Van etabında finale çıkarak
birincilik ile dereceye giren ve
Ankara’da ise 8 bin 500 kişinin finale
kaldığı Osmanlı Türkçesi Türkiye
Final Yarışmasına katılarak ilimize iki
birincilik kazandıran; Van Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan
iki kız öğrenciye tabletleri hediye
edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan
öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri
milli, manevi, bedensel, yönden
gelişimlerine destek olmak, birlik ve
beraberlik duygularını pekiştirmek,
dostluk ve kardeşlik bağlarını
güçlendirmek ve öğrencileri kötü
alışkanlıklardan korumayı amaçlayan
faaliyetler kapsamında 2018-2019

Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenen
Osmanlı Türkçesi yarışmasının Van
ayağında 457 öğrenci katıldı.
Van Zeve İlköğretim Okulunda düzenlenen ve çekişmeli geçen
yarışma sonunda tam puan alarak il
birincisi olan Aişe Sıddıka Yurdu
öğrencisi Medine Gelincik ve Ümmü
Eymen Kız Öğrenci Yurdu öğrencisi
Harika Yalçını, makamında ağırlayarak
kutlayan, Van Gençlik ve Spor İl

Müdürü Nevzat İnanç, şampiyon
öğrencilere ise tablet hediye etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl
Müdürü İnanç, öğrencilere
başarılarının devamını diledi.
Hediye takdimi sırasında il müdürü
Nevzat İnanç; şunları söyledi; “İl
Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda
kalan öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirmek
adına düzenlenen eğitimlerden biri de
Osmanlıcadır. İlimizde yapılan il finali
yarışmalarında birinci olarak,
Ankara’da yapılan Türkiye finalinde
ise ilimize kadınlar kategorisinde iki
birincilik kazandıran öğrencilerimizi
yürekten kutluyorum. Özellikle öğrencilerimizi Osmanlı Türkçesi ile buluşturarak bin yıllık kültür, medeniyet,
edebiyat ve tarihimiz hakkında bilgilendiren öğretmenlerimizi ve yurt
müdürlerimizi de tebrik ediyorum. Bu
ve benzeri eğitimlerimiz bundan sonraki dönemlerde de devam edecektir.
Gençlerimizin kültürümüzü ve tarihimizi doğru şekilde öğrenebilmeleri

ve geleceğe daha umutla bakmamızı
sağlayacaktır.
Bizler inanıyoruz ki; geleceğimiz olan
gençlerimize fırsatlar ve imkanlar
sunuldukça gençlerimiz çok güzel
başarılara imza atacaklardır. Öğrencilerimiz ileriki tarihlerde de bakanlığımız tarafından yapılacak olan
yarışmalara katılarak ilimiz adına daha
güzel başarılara imza atacaklardır. ”
Diye konuştu.
Şube Müdürü Mustafa Zorer ise; “İl
Müdürümüz Nevzat İnanç, sadece spor
camiasına sahip çıkmakla kalmıyor,
gençliğe yönelik her türlü faaliyet ve
eğitime de sonsuz destek veriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi, tarihimize,
kültürümüze yönelik eğitim ve yarışmalar, bilinçli bir gençliğin yetişmesine vesiledir. Böylesine anlamlı bir
konuda sağladığı destek ve ilgilerinden
dolayı İl Müdürümüze şahsım ve
öğrencilerimiz adına çok teşekkür
ediyorum. Öğrencilerimize de bundan
sonraki yaşamlarında muvaffakiyetler
diliyorum.” Şeklinde konuştu.

Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad.
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